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ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 


Dzialaj~c na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - zwanej dalej 
k.p.a.) w zwi~zku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. - 0 udostypnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 0 

ocenach oddzia1ywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze 
zmianami - zwanej dalej "oos") 

zawiadamiam strony post~powania 
o zlozeniu wniosku (data wp1ywu do Urzydu Gminy w Naruszewie: 17.11.2020 r.) 
przez Space Energy Sp. z o. 0., ul. Kartaginy 1130, 02-762 Warszawa, z prosb~ 
o wycofanie swojego wniosku z dnia 3 sierpnia 2020 1'. 0 wydanie decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizaejy planowanego przedsiywziycia 
polegaj~eego na budowie elektrowni fotowoltaicznej 0 mocy do 1,6 MW na dzialce nr 
80, po1ozonej w obrybie Skarboszewo, gmina Naruszewo; 
o podjyciu zawieszonego postypowania dot. Wydania decyzji 0 srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pn.: "budowa elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy do 1,6 MW na dzialce nr 80, po1ozonej w obrybie Skarboszewo, gmina 
Naruszewo" znak: RSG.6220.5.2020 z dnia 25 listopada 2020 r., kt6rego Inwestorem 
jest Space Energy Sp. z o. 0., ul. Kartaginy 1130, 02-762 Warszawa, 
o wydaniu decyzji znak RSG.6220.5.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku, w kt6rej 
umorzone zosta1o postypowanie administracyjne zmierzaj~ce do wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjy przedsiywziycia polegaj~cego na 
budowie elektrowni fotowoltaicznej 0 moey do 1,6 MW na dzialce nr 80, po1ozonej 
w obrybie Skarboszewo, gmina Naruszewo. 

Z tresci~ decyzji oraz dokumentacj~ sprawy mozna zapoznac siy w siedzibie Urzydu 
Gminy w Naruszewie, pok6j nr 9 w dni robocze, w godzinach od 8-ej do 16-ej, 
w terminie 14-u dni od daty doryczenia. 

W powyzszej sprawie liczba stron postypowania przekracza 10, w zwi~zku z czym 
strony s~ zawiadamiane zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 k.p.a. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje siy za doryczone po up1ywie 14 dni od 
dnia, w kt6rym nast~pi1o publiczne ogloszenie, licz~c od nastypnego dnia od wywieszenia 
obwieszczenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci poprzez: 

1- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urz,du Gminy Naruszewo, 
www.ugnaruszewa.bip.arg.pl 

- wywieszenie na tablicy ogloszeil Urzydu Gminy Naruszewo, 
- wywieszone na tablicy ogloszeil Solectwa Skarboszewo, 
- wywieszenie w miejscu, w kt6rym planowana by1a realizacja przedsiywziycia. 
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